
 

 

 

Distanční výuka  od 5. října do 18. října 2020 

informace pro zákonné zástupce (ZZ), rodiče (R)  a žáky (Ž) 

 

1/ Komunikační kanály  

 Google/Učebna/Classroom (majoritně výuka) 

 SW Bakaláři/Komens (komunikace se ZZ, R a Ž, minoritně výuka)  

 Web školy  

2/ Google/Učebna/Classroom 

 Každá třída/skupina má založené učebny pro své předměty 

 Každý žák má povinnost vzdělávat se distančním způsobem podle pokynů svého vyučujícího 

3/ Možné formy práce 

 Zadána samostatná práce s termínem splnění (Google Učebna)/absence 

 Připojení k on-line přenosu (Google Meet) – respektuje stávající rozvrh třídy/absence 

4/ Absence   

Absence při distanční výuce formou samostatné práce je posuzována podle: 
 

 zapojení žáka do vzdělávání 
 a  zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu 

o plnění pokynů.  
 

Absence při distanční výuce formou on-line přenosu je posuzována podle: 
 

 nepřipojení se žáka  k on-line přenosu v čase stanoveném příslušným vyučujícím, pokud s 
žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.  
 

Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školní řád (Příloha č. 5 Postup při 
uvolňování a omlouvání žáků z vyučování) stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do tří 
kalendářních dnů po začátku absence.  

 
5/ Žák nesplnil úkol v termínu 
 

 Žák bude na nesplnění úkolu upozorněn vyučujícím. Ten ho  zároveň vyzve k jeho dodatečnému 
splnění a vysvětlení důvodu nesplnění. 

 Zákonný zástupce resp. rodič bude vyučujícím informován o neplnění povinnosti žáka se tímto 
způsobem vzdělávat 

 
Novela školského zákona vyhlášená pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 nově stanovila: 
 
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro 
děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň  
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.  
 



 

 

 
6/ Žák předložil cizí práci jako svoji vlastní 
 
Za hrubé porušení školního řádu je považováno předložení plagiátu, tedy ne autorského textu, který 
žák vydává za svou práci.  Porušení školního řádu je spojeno se sankcemi (Příloha č. 4: Výchovná 
opatření, hodnocení a klasifikace chování žáků). 
 
7/ Učebnice 

 Jsou jedním z povinných zdrojů informací pro žáky při distanční výuce. 

 Žáci  dostali pokyn odnést si je dnes 2/10/2020  s sebou domů,  nenechávají je ve škole. 

8/ Obědy ve školní jídelně 

 Obchodní akademie zajistila jejich hromadné odhlášení po dobu distanční výuky. 

9/ Provoz školy (sekretariát) 

 pondělí až pátek, vždy od 8 do 12 hodin. 

 
 
Pardubice 2. října 2020       Ing. Monika Dobešová 
                        ředitelka školy 
 


